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E D I T O R I A A L
Eerst en vooral wensen we juf Izabel veel beterschap.
We duimen voor je en kijken al uit naar je terugkomst.
Een drukke periode werd afgesloten met toetsen,
rapporten, eindproducten. Als wasbeer zeg ik tegen
iedereen in de voorbije periode : bravo voor jullie inzet op
welke manier ook : onze leerlingen, juffen, directie,
ouders, poetsvrouwen, werkmannen… Er is ook heel wat
sportief nieuws. Dan rest me nog om iedereen een
ontspannend en mooi verlof te wensen. Juf Katrien

AGENDA
 Dinsdag, 4 november :
leefgroepvergadering lfg 1-2-3
 Dinsdag, 4 november : inenting
vijfde leerjaar
 Donderdag, 6 november :
leefgroepvergadering lfg4-5
 Maandag, 10 november : geen
school
 Dinsdag, 11 november :
wapenstilstand
 Woensdag, 12 november : geen
school
 Dinsdag 18 november :
leerlngenraaad
 Zaterdag, 22 november : etentje
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Dinsdag, 16 december
:leerlingenraad
 Dinsdag, 16 december oudercontact
N6
 Donderdag, 18 december
oudercontact
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

DEADLINES

Fietscontrole door politie:
Hierbij werden kinderen van onze school beloond met

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

een leuk gadget : Luna Meert en Niels Degruytere.
Proficiat.

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Leefgroepvergadering:
In de week net na de herfstvakantie zijn de leefgroepvergaderingen terug gepland. Het is
de bedoeling dat ouders tijdens dit uurtje samen met de klasjuf bespreken hoe het
klasgebeuren loopt. Wie vragen heeft of nood aan verduidelijking kan dit vooraf al
doorgeven aan de juf.

Dinsdag 4 november:
Leefgroep 1: 18-19u
Leefgroep 2: 19-20u
Leefgroep 3: 20-21u

Donderdag 6 november:
Leefgroep 4: 19-20u
Leefgroep 5: 20-21u
Vaccinatie vijfde leerjaar
Vaccinatie bof, mazelen en rodehond voor vijfde leerjaar gaat door op dinsdag 4
november in de voormiddag.
Martine

Leefgroep 2 | De schildpadjes en de kikkertjes
Pompoenen, pompoenen
overal pompoenen.
Pompoenen, pompoenen,
overal is soep.
Pompoenen, pompoenen,
ik kan je wel zoenen
op je blote pompoenenpoep.
(uit 'de herfst' van Kapitein Winokio)

,

En dat hebben we ook gedaan. We maakten in elke groep lekkere groentesoep met
uitgestorven dino's erin ( nog een knipoogje naar ons geslaagd project). We hebben ons
ook mooi gemaakt als een pauw en elkaar leren pluimpjes geven zoals de wasbeer. Niet
zo evident om te verwoorden maar wel héél leuk om 'een pluim = complimentje' te
krijgen. Een dikke pluim voor Jack omdat hij zo'n goede vriend was in onze
kikkertjesklas. We gaan je missen! Bedankt voor het lekkers op je afscheidsfeestje. En
van feesten kennen we geen ophouden,want Anaïs is 4 jaar geworden op vrijdag en dat
moest zeker ook gevierd worden. Proficiat kaboutermeisje en bedankt voor het lekkers en
het leuke klascadeautje.
Een hele fijne vakantie toegewenst en geniet van elkaar en van dit mooie seizoen met al
z'n prachtige kleuren.
Toedeloe,
Sofie & Valentine
.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Dag lieve mensen,

Deze week maakten we ons spinnenwebplankje af. De zeepaardjes waren trotse pauwen
en tonen zo fier als een gieter hun werkje.

We sluiten de week (en hiermee ook ons project) af met een tof herfst-halloweengeheimschrift-spel. Wie ontraadselt als eerst zijn geheimschrift?

De kinderen van het tweede leerjaar kregen tijdens de axenkring de opdracht om een
tekening te maken van de dingen die we geleerd hebben van september tot nu. Na een
stemming mocht de tekening van Xandres en Thor voorgesteld worden in de flashboem.
Alle andere fantastische tekeningen kan je bewonderen aan het raam van de
Zeepaardjesklas.

Onze klas werd netjes opgeruimd om na de vakantie terug een mooie start te kunnen
maken.

Fijne vakantie!
Juf Shirley

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Griezel griezel griezel,
Vandaag hebben wij vooral veel gegriezeld. Wij hebben ook een heel leuk spel gespeeld.
Zo moesten wij een rebus ontraffelen en dit met allerlei vraagjes rond ons project van de
herfst.
Maandag en dinsdag na de vakantie werken wij nog een laatste keer aan ons project om
dit mooi te kunnen afsluiten.
Allemaal een heel fijne vakantie,
De griezels van de maanvisjes

Leefgroep 3 | Niveau 1
Iedereen heeft zijn map van taal/ rekenen meegekregen om deze te laten inkijken door
de ouders. Gelieve deze na de vakantie terug mee te brengen naar school.
Dinsdagmiddag zijn wij in het echte herfstweer op stap gegaan in het bos. We waren wel
een beetje nat maar we hebben die middag wel heel veel bijgeleerd.
Allemaal een welverdiende en deugddoende vakantie gewenst,
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag iedereen,
De stokstaartjes zijn deze week op uitstap geweest naar de steenkapperij in het
Atheneum van Herzele. We zijn daar ontvangen als koningen en koninginnen ! Het was
een heel boeiende namiddag waar alles wat we door ons opzoekwerk geleerd hebben
over edelstenen en natuurstenen, in de praktijk werd gezet. We mochten mee
steenkappen en hebben zo , samen met een echte steenkapper ons eigen naambord
gemaakt uit blauwe natuursteen. We zijn er super fier op ! Tijdens het forum kan je onze
steen bewonderen. We kregen ook allemaal een theelichthoudertje uit 3 marmersoorten
en de juf kreeg hele mooie marmeren boekensteunen. Het was echt een leerrijke en fijne
namiddag ! Hou de komende weken zeker de website van de school in de gaten, al de
foto's van ons project zullen er verschijnen.
Sinds dinsdag hebben wij ook een piano in onze klas ! Dit vinden we echt heel leuk. We
willen daarom Bart en zijn familie nogmaals hartelijk bedanken. Ook dank aan al die
sterke papa's die de piano hebben helpen verhuizen. Dank !
veel liefs,
De stokstaartjes en juf Leen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag ouders en kinderen,
Sorry van vorige week maar hier is een verslag van vorige week en van deze week.
VAN VORIGE WEEK
We hebben leren leren gedaan (gans de week) en we hebben een mindmap gemaakt.
Vrijdag zijn we naar Bea geweest.
groetjes van Jan-Pieter

VAN DEZE WEEK
Maandag zijn we naar de colruyt geweest. We hebben daar een interessante uitleg
gekregen, prijzen vergeleken en onze eigen boodschappen mogen doen.
Dinsdag hebben we gezegd wat we van de uitstap vonden. Donderdag hebben we onze
projecttoets en een evaluatie van ons project gedaan.
En vrijdag hebben we een spel 'hoe omgaan met geld' gespeeld. De tante van Tristan
heeft ons uitgelegd hoe het spel in elkaar zat. Het was heel leerrijk! Dank je wel!
geschreven door Hanno

Juf Izabel voor wolkenvangers en niveau 6
Jullie hebben me al even niet gezien.
Is onze juf dan ziek misschien?
Nou ja, ziek is het niet echt,
jullie zorgen zijn onterecht.
Mijn enkel doet van binnen pijn,
ja 't kraakbeen zorgt voor het venijn.
Een ingreep maakt weer alles goed,
een kruk vervangt heel even mijn voet.
Wees dus allen niet getreurd,
binnenkort is het zeker weer mijn beurt.
Aan Els bedankt voor al het werk,
gelukkig hield jij je wel goed sterk.
Een weekje rust voor iedereen,
nadien ben ik weer op de been.
Op welke dag zal dat dan zijn?
Wel, 13 november! Is dat niet fijn?
Stel het verder allemaal wel,
een dikke kus van Izabel!

Zedenleer
Beste ouders,
Het verslag van de infoavond met betrekking tot het lentefeest heb ik via mail
doorgestuurd of met uw kind meegegeven.
Indien u het verslag toch niet ontvangen hebt, gelieve mij op de hoogte te brengen.
Groetjes, juf Ellen

SVS
Eindelijk eindelijk, eindelijk,
De planning is er eindelijk voor het komende schooljaar.
Onze eerste activiteit die op het programma staat is voor het 1ste en 2de leerjaar. Jullie
hebben allemaal een briefje meegekregen waarmee je je kan inschrijven. Gelieve deze
maandag na de vakantie terug mee te brengen als je graag mee gaat. Dit is altijd een
heel fijne activiteit.
Verdere planning:
5/11/2014: Gymland: 1ste en 2de leerjaar
26/11/2014: swimmathon: 3de tot 6de leerjaar
4/02/2015: Tss 4 vuren: 3de en 4de leerjaar
4/03/2015: netbal: 5de en 6de leerjaar
18/03/2015: Ijsschaatsen: 3de tot 6de leerjaar
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

COMITE VEILIG NAAR SCHOOL IN OOSTERZELE
GEZOCHT VERKEERS(GROOT)OUDER:
Veilig naar school in Oosterzele, kortweg VNSIO, is sinds 2000 de drijvende kracht achter
een veiliger woon-schoolverkeer in deze landelijke gemeente. Doelstelling is er voor
zorgen dat de kinderen van de Oosterzeelse scholen terug veilig met fiets, te voet of met
openbaar vervoer naar de scholen komen. Noodzakelijke voorwaarden daartoe zijn
enerzijds veilige schoolomgevingen en scholenroutes en anderzijds een
mentaliteitswijziging bij de ouders die dikwijls te gemakkelijk naar de auto grijpen om hun
kroost naar school te brengen.
Dat het anders kan was 10 jaar terug in Oosterzele duidelijk te zien. Onder impuls van
een tiental ouders van de verschillende scholen werden acties opgezet in samenwerking
met de gemeentelijke overheid en de lokale politie. Autoluwe schooldagen,
scholengordels, fietsweken, helmenacties, fluo-vestjes, verkeersopleidingen en brevetten
haalden de kinderen massaal van de achterbank, tal van fietstreintjes sierden onze
wegen. Oosterzele werd als voorbeeld gesteld voor grotere gemeenten en steden.

De pioniers wisten dat het een werk van lange adem zou worden. Een mentaliteit wijzigt
men immers niet overnacht en het heraanleggen van schoolomgevingen vergt meestal
vele jaren.
Gezinnen hebben echter in de regel geen decennia lang kinderen in de lagere school, en
zo verdwenen vele initiatiefnemers van het eerste uur van het toneel. Daardoor zijn er nu
nog slechts twee pioniers lid van het comité, twee die er van de eerste dag bij waren en
de ganse geschiedenis mee hielpen schrijven. Twee is echter te weinig om acties te
dragen. Daarom lanceert zij nu een dringende oproep om het comité nieuw leven in te
blazen. Een eerste oproep vorig schooljaar leverde enkele vrijwilligers op. Maar beter nog
zou zijn dat er terug van elke school minstens één (groot)ouder in het comité stapt.

SPORTEN OP SCHOOL

Sporten is gezond.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Daarom bieden wij de leerlingen meer bewegingskansen aan.

Dit naschoolse sportaanbod, SPORTSNACK, wordt onmiddellijk na de lesuren
georganiseerd onder bekwame en kwaliteitsvolle begeleiding. De lessen gaan door op de
school zelf zodat geen extra verplaatsingen nodig zijn.

programma: omnisport ( de leerlingen maken kennis met verschillende
sportdisciplines.)

voor: leerlingen van leefgroep 3 en 4
wanneer: dinsdag 18 en 25 november 2014; dinsdag 2, 9 en 16 december
2014

Beste ouders,

Sporten is gezond.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Daarom bieden wij de leerlingen meer bewegingskansen aan.
Dit naschoolse sportaanbod, SPORTSNACK, wordt onmiddellijk na de lesuren
georganiseerd onder bekwame en kwaliteitsvolle begeleiding. De lessen gaan door op de
school zelf zodat geen extra verplaatsingen nodig zijn.

programma: omnisport ( de leerlingen maken kennis met verschillende sportdisciplines.)

voor: leerlingen van leefgroep 3 en 4

wanneer: dinsdag 18 en 25 november 2014; dinsdag 2, 9 en 16 december 2014

uur: 15:45 tot 16:45

waar: turnzaal

nodig: sportieve kledij

deelname: € 9 (voor de volledige lessenreeks )

opmerkingen: – de leerlingen zijn verzekerd via de schoolverzekering
– min 12 deelnemers nodig om de lessen te laten doorgaan

meer info: Rieke Lenaert (Follo – SVS en BLOSO medewerker)
Brede school met sportaanbod

0473 411 511 rieke_lenaert@hotmail.com

………………………………………………………………………………………………………
…..

INSCHRIJVINGSSTROOKJE : Omnisport leefgroep 3 en 4 BS GO! De Leefschool

Naam: ……………………………………………………………………………….

Leefgroep: ……………

Tel of gsm ouder: ………………………………………….

Handtekening ouder: …………………………………………………………

Opgelet ! Dit inschrijvingsformulier met deelnamegeld (volledige bedrag) in gesloten
omslag zo vlug mogelijk aan de juf afgeven. Inschrijven = deelnemen aan de volledige
lessenreeks.

